
Financieel jaarverslag Stichtingen ENIJM en CNIJM 2020 

  



Stichting ENIJM 
Balans per 31 december (in euro’s) 

 
Jaar                 2019   2020  2021 

           prognose 

Activa     

 

Stichting Collecties             1.500   3.000   3.000 

Website              4.538   3.026   1.513 

BTW 4e kwartaal         0      477          0 

Rabobank         472   2.832      593  

Totaal                 6.510   9.335   5.106  

 

Passiva 

 

Eigen Vermogen 01-01           1.229    5.010    5.857 

Waarde website            4.538         

Afschrijving website            -  - 1.513   -1.513   

Resultaat               -757    2.360   -2.240 

Eigen vermogen 31-12                      5.010         5.857    2.106 

BTW overloop            477 

Rekening courant CNIJM                      1.500    3.000    3.000 

Totaal                    6.510    9.335        5.106 

 

 

Het negatieve resultaat over het boekjaar 2019 ad. € 757 is ten laste gebracht van het eigen vermogen. 

Het positieve resultaat over het boekjaar 2020 ad. € 2.360 is toegevoegd aan het eigen vermogen. 

 

  



Stichting ENIJM  
Financiële jaarstukken 2019 - 2021 

Resultatenrekeningen 

Jaar      2019  2020  2021 

         prognose 

Baten 

 

bezoekers       170         24       100 

subsidies    2.894    6.500    4.000 

btw teruggave       518       571       500 

sponsoren    6.165    2.500    2.000      

verkoop winkel       180       246       100 

rondleidingen    1.797    1.111       400 

Totaal              11.724  10.952    7.000 

 

Lasten 

 

huur depot      5.775 *   6.825 *   6.600    *(huur december 2019 is betaald in januari 2020) 

kantoorkosten secretariaat       588                600 

bankkosten         164       175            200 

gas, water, electra        268       207            300 

website      4.900       533       340 

verzekeringen         171       171            200 

vergaderkosten        157       291            300 

overige kosten         458       390            700 

                 

Totaal     12.481    8.592    9.240 

 

Totaal baten:    11.724  10.952    7.000 

Totaal lasten:    12.481    8.592    9.240 

 

Negatief resultaat:        757      2.240 

Positief resultaat:         2.360 

 



 

Stichting CNIJM 
Balans per 31 december 2020 

 
Jaar      2019  2020  2021 

         prognose 

Activa 

 

Rabobank       982            1.062            1.122 

Rekening courant ENIJM  1.500            3.000            3.000 

Bibliotheek/ lectuur      371    371                  371 

 

Totaal     2.853              4.433            4.493 

 

Passiva 

 

Eigen vermogen 1-1    1.438  1.353            1.433 

Resultaat         -85    +80              +60 

Eigen Vermogen 31-12   1.353   1.433              1.493 

Stichting Exploitatie    1.500  3.000            3.000 

 

Totaal      2.853  4.433            4.493 

 

 

Het negatieve resultaat over het boekjaar 2019 ad. € 85,00 is ten laste gebracht van het eigen vermogen. 

Het resultaat over het boekjaar 2020 ad. € 80,00 is toegevoegd aan het eigen vermogen. 

 

  



Stichting CNIJM  

Financiële jaarstukken 2019 - 2021 

Resultatenrekeningen 

Jaar      2019  2020  2021 

         prognose 

Baten 

 

schenkingen        50          200       200 

                 

Totaal         50       200       200 

 

Lasten        

 

bankkosten       120       120       120            

energie          15                   (in 2019 is de energierekening een keer abusievelijk betaald vanuit rekening CNIJM ipv ENIJM) 

Totaal        135       120       120 

 

Totaal baten:         50       200       200 

Totaal lasten:       135       120       120 

 

Negatief resultaat:        85            

Positief resultaat            80         80 

 

 

 

 

 

 

  



TOELICHTING Stichting ENIJM 

 

Financieel jaarverslag ENIJM 2020 

Belangrijke aandachtspunten in 2020 waren: 

– Er is gewerkt aan de visie en het nieuwe verdienmodel voor het Nederlands IJzermuseum in de nieuwe opzet van het DRU Industriepark. 

– Op basis van de nieuwe opzet worden de museale plannen uitgewerkt met daarbij passende financiële modellen. Daarmee ontstaat er een 

gezonde exploitatie van de Stichting ENIJM. 

– In 2020 is de museale exploitatie vanwege de Coronasituatie beperkt geweest met nauwelijks mogelijkheden voor groepsrondleidingen op het 

DRU-Industriepark en in het gebouw de Afbramerij alwaar de kerncollectie toegankelijk is. 

– In de coronatijd is het een hele opgave geweest om de onkosten gedekt te houden. Met name de kosten voor de huur van het museumdepot in 

Sinderen (€ 525,- per maand) geeft onkosten die vanwege de coronarestricties niet structureel gedekt aren. Onze donateurs zijn ons blijven 

steunen en met de landelijke (4000 euro van RVO) en gemeentelijke coronabijdrage (2.500 euro van gem OIJS) die we hebben mogen 

ontvangen is het gelukt om de kosten te dekken. 

– De nieuwe website is ontworpen en geconstrueerd in 2019 voor een bedrag van 4.538 euro. Daarvoor is 2.269 euro subsidie ontvangen van 

Stichting De Roos Gesink en 1.325 euro van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De website wordt in drie jaar afgeschreven. In 2021 wordt de 

website verder doorontwikkeld en actief gemaakt. 

NB: de rekening-courantverhouding van ENIJM en CNIJM betreft de overboekingen van sponsorbijdragen die CNIJM heeft ontvangen en die 

betrekking hebben op kosten die door ENIJM worden afgewikkeld, zoals de huur van de depotruimte. 

 

Prognose 2021 Stichting ENIJM. 

 

De huur van de depotruimte is per 01-01-2021 gestegen van 525,- naar 550,-. de kosten voor water en licht blijven naar verwachting circa 50,- per 

maand. Aangezien het museumbezoek door de coronacrisis vanaf maart 2020 volledig is stilgevallen, hebben we sindsdien geen inkomsten meer uit de 

rondleidingen en uit de vrije giften. In de eerste helft van 2021 zal deze situatie ongewijzigd zijn. 

Museumbezoek is rond de zomer waarschijnlijk weer mogelijk, maar dit komt dan wellicht moeizaam weer op gang waardoor we waarschijnlijk 

wederom het toeristenseizoen volledig zullen missen. De vaste lasten gaan gewoon door en daardoor dreigt er een tekort van circa € 7000,- op onze 

balans. Vanwege sponsoring en de coronabijdrage van het rijk en gemeente in 2020 starten we het jaar 2021 met een positief saldo van 3.894,- (saldo 

van Stichting Exploitatie en Stichting Collecties samen). 

 

In 2021 verwachten we pas zeer laat in het jaar de publieksactiviteiten weer te kunnen hervatten, nadat de coronarestricties zijn opgeheven. Ook 

verwachten we dat het even zal duren voordat de bezoekersaantallen weer zijn aangetrokken. We houden er rekening mee dat we daardoor wederom 

het toeristenseizoen goeddeels zullen mislopen voor wat betreft de publieksinkomsten. Het geprognotiseerde verlies van € 2.240,- zullen we kunnen 

opvangen met het opgebouwde eigen vermogen en er zullen extra inkomsten worden gezocht bij sponsoren. De ontwikkeling van het IJzermuseum op 

het DRU-Industriepark geeft goede vooruitzichten om vanaf 2022 structureel positief resultaat te kunnen boeken.  



TOELICHTING Stichting CNIJM 

 

Financieel jaarverslag CNIJM 2020 

De huur van de depotruimte is per 01-01-2021 gestegen van 525,- naar 550,-. de kosten voor water en licht blijven naar verwachting circa 50,- per 

maand. Dit heeft voor de jaarrekening van CNIJM geen gevolgen omdat de betreffende kosten worden betaald door ENIJM. 

NB: de rekening-courantverhouding van ENIJM en CNIJM betreft de overboekingen van sponsorbijdragen die CNIJM heeft ontvangen en die 

betrekking hebben op kosten die door ENIJM worden afgewikkeld, zoals de huur van de depotruimte. 

 

Prognose 2021 Stichting CNIJM 

Voor stichting collecties verwachten we geen bijzonderheden in 2021. Zoals altijd worden de kosten van het depot bekostigd door stichting exploitatie 

NIJM. De overige kosten, zoals de bankkosten, kunnen worden bekostigd uit inkomsten van schenkingen. 

 

  

 

  



Grondslagen van de financiële verslaglegging 

 
Waarderingsgrondslagen voor de balans 

De activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarde, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld. 

 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden gewaardeerd op historische kostprijs verminderd met de daarover berekende lineaire afschrijving afschrijvingen over-

eenkomstig de geschatte economische levensduur. 

 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten 

worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.  

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht.  

Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 

 

Netto-omzet 

De in de winst- en verliesrekening begrepen netto-omzet is de opbrengst van de in het verslagjaar verrichte diensten. 

 

Kosten exclusief afschrijvingen 

De in de winst- en verliesrekening begrepen kosten worden berekend op basis van historische kostprijs. 

 

Afschrijvingen op vaste activa 

N.v.t. 

 

Inkomstenbelasting (op Winst uit Ondernemen) 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het commerciële resultaat voor belastingen, rekening houdend met fiscale faciliteiten en  

beperkingen. 


